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HARRASTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS 6/2022 

 
Aika:  18.9.2022 klo 10:15-12:00 
 

Paikka: Teams-etäkokous, osallistumislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä  
 
 
 Kutsuttu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läsnäolo-oikeus: 
 
 
 
 
 
 
Esityslista: 
 

1. Kokouksen avaus ja kokoukseen osallistujat 
 
Päätös: Harrastustyöryhmän puheenjohtaja Torbjörn Lindström avasi kokouksen ja kävi läpi 
kokoukseen osallistujat. 

 
 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Esittelijä Niko Ara käy läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan. 
 
Päätös: Käytiin keskustelua keskustelufoorumeiden anneista ja tarpeellisuudesta myös 
jatkossa. Ne on koettu tärkeiksi ja niille on hyvä saada jatkuvuutta. 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 
 
 
 
 

Nimi Tehtävä Läsnä 

Torbjörn Lindström Harrastustyöryhmän puheenjohtaja x 

Matti Lehtonen Harrastustyöryhmän 
varapuheenjohtaja 

 

Irja Viinikainen Jäsen x 

Tapio Tuohiniemi Jäsen x 

Anni Niva  Jäsen  

Laura Pessa  Jäsen x 

Joonas Nieminen  Jäsen x 

Erkki Lehtonen Jäsen x 

Kirsi Peltonen Jäsen  
Juho-Jussi Heinäaho Jäsen  
Niko Ara Esittelijä SPEK x 

Nimi Tehtävä Läsnä 

Kai Vainio Palokuntatoimikunnan puheenjohtaja  

Marjo Matikka Palokuntatoimikunnan 
varapuheenjohtaja 

 

https://www.palokuntaan.fi/resources/public/Palokuntatoimikunta/Harrastusty%C3%B6ryhm%C3%A4/pytkirjaharrastustyryhm52022.pdf


 
 

3. Asialistan hyväksyminen 
 
Päätös: Hyväksyttiin asialista lisäyksillä kohtaan 8. ”Muut esille tulleet asiat”, että käydään 
keskustelua Eldis22- leirillä tehdystä harrastustyöryhmän nuorten kuulemistilaisuudesta 
muistion pohjalta sekä nuorten CTIF kisojen esille tuomisesta Suomessa.  

 
 

4. Keskustelufoorumit 
 

• Veteraanitoiminnan keskustelufoorumi  

o Matti, Köpi 

• Palokuntanuorisotyön keskustelufoorumi  

o Kirsi, Jussi 

• Palokuntanaisten keskustelufoorumi  

o Irja, Anni 

 
 
Päätös: Yllä olevat henkilöt kartoittavat marraskuulle (mielellään loppupuolelle) sopivat 
ajankohdat kyseisten keskustelufoorumeiden pitämiselle ja luonnostelevat foorumeiden 
aiheet 2–3 kpl. Nuorten foorumissa huomioitava, että myös linjoilla olevat nuoret pääsevät 
ääneen (esim. ennakkokysymysten avulla). 

 
 

5. Sopimuspalokuntaviikon tulevaisuus 
Sopimuspalokuntaviikon tulevaisuus käsitellään Oulussa yhteistyöryhmän 
hybridikokouksessa tiistaina 11.10.2022. 
Sopimuspalokuntaviikon loppuraportin luonnos saadaan luettavaksi myöhemmin 
(palautekyselyn vastausaika päättyy pe 23.9.22 klo 12.00). 
 
Kokoukseen on kutsuttu järjestöjen edustajat seuraavasti: 
SPEK, SSPL, SPPL 
 
Päätös: Niko esitteli hankkeen taustaa. Harrastustyöryhmän jäsenistä Nikoa lukuun 
ottamatta muiden edustajien palokunnat eivät olleet ottaneet osaa viikkoon.  
 
Jos SPEK lähtisi hakemaan hankevastuuta, voisi yhtenä teemana olla eri alan järjestöjen 
rooleista tiedottamisesta kentälle. Ohjausryhmässä pitäisi edelleen olla kaikki järjestöt 
edustettuna. Ajankohta voisi olla keväämmällä esim. valtakunnallisten kilpailujen 
yhteydessä/lomassa. Rekrytointi pysyisi yhtenä kantavana teemana.  
 
 

6. Koulutustyöryhmä 
Palokuntanuorisotyön uudistamishankkeessa on noussut esiin mahdollinen tarve 
koulutustyöryhmän perustamisesta. 
 
Päätös: Esitetään Palokuntatoimikunnalle Koulutustyöryhmän perustamisesta avustamaan 
nuorten kurssien sisällön päivittämisessä. Työryhmä tulisi Harrastustyöryhmän alaisuuteen. 
Koulutustyöryhmä tukisi myös palokuntanuorisotyön uudistamishankkeen tavoitteita. 
Koulutustyöryhmän tehtävän kuvaus on päivitetty Harrastustyöryhmän kokouksessa 
2.6.2021, jonka Palokuntatoimikunta on vahvistanut omassa kokouksessaan. Toivottavaa 
olisi, että Koulutustyöryhmän puheenjohtaja olisi Harrastustyöryhmän jäsen. Toteutuessaan 
rekrytointia voitaisiin mainostaa myös keskustelufoorumeissa. 



 
7. Vuoden nuoriso-osaston palkitseminen 

Palosuojelun edistämissäätiö on alustavasti sitoutumassa vuoden palokuntanuoriso-
osaston palkitsemiseen. Palkinnon summa olisi 10 000 €/vuosi ja summa jaettaisiin 
kolmen palokunnan kesken (7000 €, 2000 € ja 1000 €). Jatkuvuutta palkinnolla olisi 
useampi vuosi. 

 
Päätös: Käytiin keskustelua palkittavien nuoriso-osastojen valintaperusteista, jotta ne ovat 
läpinäkyvät ja oikeudenmukaiset. Tutustutaan muiden palkintojen myöntöperusteisiin, kuten 
Vuoden sopimuspalokunta, Vuoden palomies, Vuoden sopimuspalokuntapäällikkö… 
Niko laittaa Harrastustyöryhmän teamssiin ja WhatsAppiin mittaripohjan jatkokeskusteluun. 
Pohja liitteenä 1. 

 
 

8. Muut esille tulevat asiat 
8.1. Nuorten kuuleminen Eldis22-leirillä 

8.1.1. Niko esitteli leirillä tehdyn kuulemistilaisuuden muistion. Muistio 
liitteenä 2. 

8.2. CTIF-nuorten kisojen esiin nostaminen Suomessa 
8.2.1. Tällä hetkellä CTIF kisa toiminta suomessa, joukkueet ja toiminta on 

aika pientä. Joukkueita ei välttämättä saada kasattua enää yhdestä 
palokunnasta, vaan joukkueet koostuvat useamman palokunnan 
jäsenistä. Asiasta ei ole tietoa tarpeeksi saatavilla. Palokunnat eivät 
välttämättä edes tiedä aiheesta tarpeeksi/mitään. 
Nuorten harjoituksiin voitaisiin saada lisättyä liikunnallisia 
elementtejä CTIF-kisa harjoittelun kautta 
Materiaalia esiin Palokuntaan.fi sivuille 
Aihe mukaan myös keskustelufoorumeihin marraskuussa 
Jatketaan keskustelua myöhemmin. 
 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Päätösehdotus: Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.06 

 


